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Anotácia 

HLUŠKOVÁ, Miroslava. Integrace a inovace havarijních plánů v průmyslovém podniku. 

[Diplomová práca]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2013. 55 s. 

Diplomová práca sa zaoberá integráciou a inováciou havarijných plánov v priemyslovom 

podniku na území ČR. 

V teoretickej časti sú rozpísané v jednotlivých kapitolách tri systémy managementu, 

špecifikácia znakov a ich kompatibilita. Za nimi nasledujú moţnosti integrácie týchto 

systémov. Pokračuje predstavovanie direktív IPPC a SEVESO II.  

Praktická časť obsahuje porovnanie poţiadaviek na prevádzkovateľa a bezpečnostnú 

dokumentáciu. Potom nasledujú informácie o integrácii a inovácii havarijných plánov, pričom 

integrujeme vnútorný havarijný plán a plán opatrení pre prípad havárie. Inovácia spočíva 

v grafickom prevedení havarijných scenárov. Výstupom je návrh alternatívneho havarijného 

plánu a grafické vizuálne doplnenie pomocou analýzy stromom udalostí. 

 

Kľúčové slová: integrovaný systém riadenia, havarijný plán, integrácia, inovácia, analýza 

 

Annotation 

This thesis deals with the integration of emergency plans and innovation in industrial 

company in the Czech Republic. In the theoretical part are detailed in chapters three 

management systems, specification of characters and their compatibility. They are followed 

by the possibility of integrating these systems. Continued introduction IPPC and Seveso II 

Directives. The practical part contains a comparison of the requirements for the operator and 

safety documentation. This is followed by information integration and innovation emergency 

plans, and integrate internal emergency plan and emergency measures. Innovation lies in 

graphic design emergency scenarios. The output is a proposal of an alternative emergency 

plan graphic and visual complement by event tree analysis. 
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1 Úvod 

Tému práce som zvolila kvôli získaniu určitých poznatkov v oblasti integrácie 

havarijných plánov. V súčasnosti mnoho managerov siaha po tomto riešení, pretoţe im často 

nevyhovuje pouţiteľnosť havarijných plánov ako podpory pre ich riadenie. 

Problémom môţu byť rozsiahle a ťaţko aktualizovateľné plány, ich zloţitá, alebo naopak 

nedostatočná štruktúra i kvalita spracovania. Udrţiavať takéto dokumenty vyţaduje veľa času 

i finančných prostriedkov. Príčina môţe tkvieť aj v nedostatočnej odbornej pripravenosti 

spracovateľov či prevádzkovateľov. [9]  

Preto sa do popredia čoraz častejšie dostáva integrácia plánov. Jej výhody plynú z toho, 

ţe ako zjednodušené sa budú lepšie aktualizovať i udrţiavať. Management nemusí vynakladať 

toľko financií ani materiálu, navyše je dokumentácia prehľadnejšia a dá sa v nej lepšie 

orientovať. 

V tejto práci sa budú integrovať dva havarijné plány pre existujúci podnik na území ČR. 

Podnik ako uţívateľ závadných látok vypracováva plán opatrení pre prípad havárie. Tento 

plán bude integrovaný s vnútorným havarijným plánom, kvôli precíznejšej štruktúre. 

Inovovať sa bude spracovanie  havarijných scenárov pomocou metódy analýzy stromom 

udalostí. 

 

Cieľom práce je spracovať odporučenie k moţnej integrácii existujúcich havarijných 

plánov v podmienkach konkrétneho priemyselného podniku, situovaného v ČR. 

Súčasťou práce je aj návrh zlepšenia existujúcej podoby havarijnej dokumentácie v 

danom podniku.  

 

 

 

  



2 

 

2 Rešerš literatúry 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií). In Sbírka zákonů. 2006, částka 25, s. 

842. 

Zákon spracováva príslušné predpisy Európskych spoločenstiev (ďalej ES) a stanoví 

systém prevencie závaţných havárií a zariadení, v ktorých je umiestnená vybraná nebezpečná 

chemická látka (ďalej len NL) alebo chemický prípravok s cieľom zníţiť pravdepodobnosť 

vzniku a obmedziť následky závaţných havárií na zdravie a ţivoty ľudí, hospodárske zvieratá, 

ţivotné prostredie a majetok v objektoch a zariadeniach a v ich okolí. [1] 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In 

Sbírka zákonů. 2001, částka 98, s. 5617. 

Účelom zákona je ochrana povrchovej a podzemnej vody, stanovuje podmienky pre 

hospodárne vyuţívanie vodných zdrojov a pre zachovanie i zlepšenie akosti vôd, vytvoriť 

podmienky pre zniţovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha a zaistiť bezpečnosť 

vodných diel v súlade s právom ES. Účelom je aj prispievať k zaisteniu zásobovania 

obyvateľstva pitnou vodou a k ochrane vodných ekosystémov. [3] 

 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů  (zákon o integrované prevenci). In Sbírka zákonů. 2002, částka 34, s. 1658. 

Účelom je dosiahnuť vysokej úrovne ochrany ţivotného prostredia ako celku uplatnením 

integrovanej prevencie a obmedzovania znečistenia vznikajúceho činnosťami uvedenými v 

prílohe č. 1 k tomuto zákonu.  [5] 

     

ČSN EN ISO 9001:2008 Systémy managementu jakosti –Poţadavky. Praha:  Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

Norma je českou verziou európskej normy EN ISO 9001:2008 a nahradzuje staršiu verziu 

EN ISO 9001:2000. Je zameraná na efektívnosť systému managementu kvality pri plnení 
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poţiadaviek. Umoţňuje organizácii zladiť svoj vlastný systém managementu s ďalšími 

poţiadavkami systému, alebo doňho tieto poţiadavky integrovať. [6]  

 

ČSN EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu –Poţadavky s 

návodem pro pouţití (ISO 14001:2004). Praha:  Český normalizační institut, 2005. 

Norma je českou verziou európskej normy EN ISO 14001:2004 a nahradzuje staršiu 

verziu EN ISO 14001:1996. Špecifikuje poţiadavky na systém environmentálneho 

managementu, a je zamýšľaná tak, aby ju mohli vyuţívať organizácie rôznych typov i 

veľkostí. Hlavným cieľom normy je podpora ochrany ţivotného prostredia. [7] 

 

OHSAS 18002:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - 

směrnice pro implementaci OHSAS 18001:2007. Praha:  Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009 

Norma je českou verziou britskej normy BS OHSAS 18002:2008 a nahradzuje staršiu 

verziu OHSAS 18002:2000.Táto norma interpretuje základné princípy OHSAS 18001, 

popisuje zámer, typické vstupy pre kaţdú poţiadavku OHSAS 18001. Jedná sa o 

podporovanie lepšej zrozumiteľnosti a realizácii OHSAS 18001.[8] 

 

MARŠÁK, Jan; SLAVÍK, Jan. Integrovaná prevence a omezování znečištění : 

Stručný průvodce [online]. 2. akt. vyd. Praha: Ministerstvo ŢP, 2008 [cit. 2013-03-04]. 

Dostupnéz:http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/cc554be906d1d9b6c1256d52004d27cd/e1e6

f964b09c2f06c125785300285163?OpenDocument 

Príručka obsahuje v stručnej podobe potrebné informácie k povoľovaciemu procesu 

podľa zákona č. 76/2002 Sb., v platnom znení. Zohľadňuje aj vývoj legislatívy na národnej i 

na európskej úrovni. [20] 

 

MAYERS, Joseph. Chapter 12 - Event tree analysis. [online] USA: Risk-Based 

Decision-Making Guidelines, Volume 3, [cit. 2012-02-27]. Dostupné z WWW: 

<http://ntl.bts.gov/lib/19000/19500/19594/PB2002108238.pdf>  

Analýza stromom udalostí je metóda, ktorá graficky vyjadruje moţné výsledky havárie, 

vyplývajúce z iniciačnej udalosti. Metóda pre modelovanie vyuţíva rozhodovacie stromy. 

[25] 
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3 Základné pojmy 

Integrovaná prevencia 

Vyššia kategória technickej ochrany ţivotného prostredia ako celku, nahradzujúca 

metódu zniţovania emisií. [23] 

Integrované povolenie 

Je rozhodnutie, ktorým sa stanovia podmienky k prevádzke zariadenia, a ktoré sa vydáva 

namiesto rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydávaných podľa zvláštnych právnych 

predpisov v oblasti ochrany ŢP, ochrany verejného zdravia a v oblasti poľnohospodárstva. [5] 

Integrovaný register znečisťovania životného prostredia 

Je verejne prístupný informačný systém úniku a prenosu vybraných znečisťujúcich látok. 

[22] 

Integrovaný systém riadenia 

Systém, ktorý vznikol integráciou viacerých manaţérskych systémov zameraných na 

rôzne oblasti riadenia firmy, ako riadenie kvality, environmentálne riadenie a bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri práci. [16] 

Závažná havária 

Mimoriadna, čiastočne alebo úplne neovládateľná, časovo a priestorovo ohraničená 

udalosť, napríklad závaţný únik, poţiar alebo výbuch, ktorá vznikla alebo jej vznik 

bezprostredne hrozí v súvislosti s uţívaním objektu alebo zariadenia, v ktorom je nebezpečná 

látka vyrábaná, spracovávaná, pouţívaná, prepravovaná alebo skladovaná, a vedúca k 

váţnemu ohrozeniu alebo k váţnemu dopadu na ţivoty a zdravie ľudí, hospodárskych zvierat 

a ţivotné prostredie alebo k ujme na majetku. [1] 

Havária v zmysle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

Mimoriadne závaţné zhoršenie alebo mimoriadne závaţné ohrozenie akosti povrchových 

alebo podzemných vôd ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popr. rádioaktívnymi 

ţiaričmi a odpadmi, alebo ak dôjde k zhoršeniu alebo ohrozeniu akosti vôd v chránených 

oblastiach, či ochranných pásmach vodných zdrojov. Ďalej prípady technických porúch a 

závad zariadení k zachycovaniu, skladovaniu, doprave a odkladaniu látok. [3] 
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Nebezpečná látka 

Vybraná nebezpečná chemická látka alebo chemický prípravok, uvedený v prílohe č. 1 k 

zákonu o PZH, a prítomné v objekte alebo zariadení ako surovina, výrobok, vedľajší produkt, 

zvyšok alebo medziprodukt, vrátane tých látok, u ktorých sa dá dôvodne predpokladať, ţe 

môţu vzniknúť v prípade havárie. [1] 

Závadná látka v zmysle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

Látky, ktoré nie sú odpadnými ani banskými vodami, a ktoré môţu ohroziť akosť 

povrchových alebo podzemných vôd. [3] 

Vnútorný havarijný plán 

Povinne spracováva prevádzkovateľ objektu alebo zariadenia zaradeného do skupiny B a 

stanoví v ňom opatrenia vo vnútri objektu alebo zariadenia pri vzniku závaţnej havárie 

vedúce k zmierneniu ich dopadov. [1] 

Havarijný plán v zmysle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách 

Písomný dokument vypracovávaný uţívateľom závadných látok zachádzajúcim s nimi vo 

väčšom rozsahu alebo so zvýšeným nebezpečenstvom pre povrchové alebo podzemné vody 

(plán opatrení pre prípady havárie). [3] 
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4 Teoretické vymedzenie riešenej problematiky 

Management kaţdej prevádzky, v ktorej sa nachádza nebezpečná látka, či uţ sa vyrába, 

skladuje, alebo akokoľvek sa s ňou manipuluje, sa musí riadiť legislatívnymi poţiadavkami, z 

ktorých jej plynú určité povinnosti. Okrem týchto úloh si môţe vedenie prevádzky zaviesť aj 

dobrovoľnú aktivitu v podobe systémov riadenia v oblasti kvality výrobku, ochrany ţivotného 

prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

V súčasnosti  sa do popredia dostáva integrácia týchto systémov, aby sa nemuselo 

vedenie zaoberať kaţdým systémom zvlášť, čo mu následne prináša ušetrenie financií 

zníţením nákladov, zredukuje sa mnoţstvo smerníc a tieţ sa zvýši efektivita riadenia. Dodnes 

prebiehajú rôzne diskusie na tému integrácie systémov riadenia. Faktom ostáva, ţe čoraz viac 

manaţérov si túto činnosť osvojuje. Jednak preto, lebo je na nich vyvíjaný legislatívny tlak, a 

jednak známkou dobrého image firmy je aj neľahostajný prístup k bezpečnosti a zdraviu ľudí 

a tieţ k ochrane ţivotného prostredia.  

Táto diplomová práca sa zaoberá konkrétnym priemyselným podnikom, umiestneným na 

území Českej republiky. 

V nasledujúcich kapitolách si trošku priblíţime systémy riadenia, ich moţnú integráciu, 

potom budú nasledovať kapitoly na tému integrovanej prevencie a zákona o prevencii 

závaţných havárií. 

Praktická časť sa bude zaoberať návrhom integrácie a inovácie havarijných plánov v 

podniku. 

4.1 Systémy riadenia 

Nevyhnutnou súčasťou podnikového riadenia v dnešnej dobe sú systémy riadenia. 

Štandardy pre tieto systémy sa zaoberajú rozdielnymi aspektmi, úrovňami a činnosťami 

organizácií, to znamená, ţe ich realizácia má dopad na spôsob riadenia konkrétnych činností a 

prebiehajúcich procesov. Preto čoraz viac organizácií aplikuje viac neţ jeden systém 

managementu, aby naplnili svoje potreby a tieţ potreby externých zainteresovaných strán. 

Práve kvôli veľkému mnoţstvu systémov managementu, ktoré sa zameriavajú na rozličné 

oblasti sa dostáva do popredia snaha tieto systémy previazať a riadenie tým pádom 

zjednodušiť. [12] 

Manaţérske systémy sú najčastejšie implementované pre tieto tri hlavné oblasti:  

 management akosti 

 environmentálny management 

 management bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 



7 

 

V histórii ako prvé moţno nájsť práve systémy managementu akosti, ktoré sa 

zameriavajú na výrobok a jeho kvalitu. Ako ďalšie v poradí prišli systémy environmentálneho 

managementu, ktoré sa zaoberajú dopadom ţivotného cyklu výrobkov na ţivotné prostredie, z 

čoho moţno usúdiť, ţe boli orientované hlavne na proces výroby. Najmladšími z tejto trojice 

sú systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorých hlavnou náplňou je 

zaoberanie sa ľuďmi v podniku. 

Keďţe sa firma nedá riadiť podľa súbeţných na seba vzájomne nezávislých systémoch 

riadenia, je potrebné tieto systémy integrovať. Systém, ktorý vznikol integráciou viacerých 

manaţérskych systémov zameraných na rôzne oblasti riadenia firmy, nazývame systém 

integrovaného managementu. [14] 

Dôvodmi, pre ktoré sa integrovaný systém zavádza, môţu byť rôzne, napr. ekonomická 

výhodnosť, zlepšenie image firmy, optimalizácia zdrojov, spoločné ciele, či procesy. [14][12]  

Spoločnosti chcú ukázať, ţe sú schopné ponúkať kvalitné výrobky a produkty, zároveň 

aspoň čiastočne eliminovať negatívne dopady na ţivotné prostredie a súčasne minimalizovať 

nebezpečenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

4.1.1 Systém managementu kvality (QMS) 

Systém tohto managementu špecifikuje poţiadavky na riadenie kvality v organizácii, 

ktorá chce dokázať, ţe je schopná trvale poskytovať produkt, ktorý bude spĺňať poţiadavky 

zákazníka a tieţ poţiadavky zákonov, či predpisov. [6] 

Základné normy systému riadenia kvality 

ISO 9000 základy, zásady a slovník - pojmy a ich výklad 

ISO 9001 poţiadavky - zavedenie a udrţiavanie systému 

ISO 9004 smernica pre zlepšovanie výkonnosti 

ISO 19011 smernica pre auditovanie 

ISO 10012 poţiadavky na zabezpečovanie kvality meracieho zariadenia [15] 

História managementu kvality 

Hlavnou ideou managementu kvality sú poznatky o tom, ţe je vhodnejšie i po finančnej 

stránke predchádzať vadám, neţ vyrábať nekvalitné produkty, ktoré sa potom vytrieďujú, 

opravujú, vyhadzujú alebo vyrábajú znovu. Výsledná kvalita je závislá na pozornom 

sledovaní kvality po celý ţivotný cyklus výrobku. [14] 

 

Normy k tomuto managementu sa rozvíjajú od roku 1987 nasledovne: 
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 ČSN ISO 9001:1987   

Systémy akosti - Model zabezpečovania akosti pri konštrukcii, výrobe, uvedenia do 

prevádzky a servisu 

 ČSN ISO 9001:1991   

Systémy akosti - Model zabezpečovania akosti pri navrhovaní, vývoji, výrobe, uvedení do 

prevádzky a servisu 

 ČSN EN ISO 9001:1995 

Systémy akosti - Model zabezpečovania akosti pri návrhu, vývoji, výrobe, inštalácii a servisu, 

 ČSN EN ISO 9001:2001 

Systémy managementu akosti - Poţiadavky 

 ČSN EN ISO 9001:2009 

Systémy managementu kvality - Poţiadavky [15] 

 

Rok 1987 je uvádzaný ako medzník a počiatok dokumentovaných procesov, čo bolo 

podnietené prvým vydaním noriem rady ISO 9000. V roku 1994 prebehla prvá revízia, a 

postupne sa prechádzalo na normy ISO 9000:2000, kde nastala viditeľná zmena v prístupe. 

Systém managementu akosti podľa ISO 9000:1994 bol zameraný v prvom rade na výrobok, 

zatiaľ čo novelizovaná rada noriem sa uviedla do súladu s normou ISO 14001:1996 a 

orientuje sa na systém riadenia procesov. (termín akosť sa premenoval na termín kvalita) 

[14][16] 

4.1.2 Systém environmentálneho managementu (EMS) 

Systém environmentálneho managementu stanovuje poţiadavky na riadenie negatívnych 

dopadov na ţivotné prostredie. Norma týkajúca sa systému environmentálneho managementu 

charakterizuje poţiadavky tak, aby organizácia mohla vyvinúť a zaviesť politiku a stanoviť 

ciele, ktoré by zahŕňali poţiadavky relevantných právnych predpisov a významné 

environmentálne aspekty. Jedná sa hlavne o aspekty, ktoré organizácia identifikovala, a na 

ktoré môţe mať vplyv.[7] 

Základné normy pre environmentálny management 

ISO 14001 poţiadavky s návodom pre jej pouţitie 

ISO 14004 smernica k zásadám, systémom a podporným metódam 

ISO 19011 smernica pre auditovanie [15] 
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História environmentálneho managementu 

V roku 1991 bola prijatá Podnikateľská charta pre trvale udrţateľný rozvoj, ktorá 

obsahovala zásady environmentálneho managementu. Keď začali podniky tieto zásady 

dodrţiavať, dali spoločnosti najavo, ţe im nie sú ľahostajné dopady činností na ţivotné 

prostredie, čo spoločnosť hodnotila kladne. Keďţe občas sa stalo, ţe podnik chartu 

nedodrţiaval, aj keď sa k nej hlásil, bolo treba zaviesť opatrenia pre kontrolu a overovanie 

environmentálneho manaţérskeho systému, napr. štruktúrované systémy, zachovávajúce 

kontrolovateľné pravidlá. 

Prvá smernica vznikla v r. 1989 v Holandsku, a poslúţila ako podklad pre známejšiu 

britskú normu BS 7750, ktorá bola zverejnená v roku 1992 a v roku 1994 novelizovaná. [14] 

 

 Normy pre environmentálny management sa vytvárali od roku 1992. 

 ČSN EN ISO 14001:1997 

Systémy environmentálneho managementu - Poţiadavky s návodom pre pouţitie, 

 ČSN EN ISO 14001:2005 

Systémy environmentálneho managementu - Poţiadavky s návodom pre pouţitie 

 

V súčasnej dobe sa jedná o druhé vydanie tejto normy, v ktorom bola zvýšená 

kompatibilita s normou systému managementu kvality. [15] 

4.1.3 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS) 

Systém stanovuje poţiadavky pre riadenie rizík v danej oblasti bezpečnosti. Norma je 

spracovaná tak, aby podniky mohli svoje riziká riadiť a tým pádom dosahovať a preukázať 

výkonnosť v oblasti bezpečnosti. Je riešená tak, aby bola v čo najväčšej kompatibilite s 

poţiadavkami managementu kvality a environmentálnym managementom. 

Základné normy systému managementu BOZP: 

OHSAS 18001  poţiadavky 

OHSAS 18002  smernice pre implementáciu [15] 

 História OHSAS 18001 

Ľudská činnosť nesie riziká rôzneho druhu. Keď sú tieto riziká známe, je prirodzené, ţe 

je snaha ich zniţovať, riadiť, či celkom eliminovať. Významnú úlohu hrá legislatívny tlak, 

pričom sa česká legislatíva čoraz viac pribliţuje k úrovni legislatívy Európskej únie (ďalej len 

EÚ) a platí to aj pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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Základom je článok 118A Zmluvy o Európskej únii, ktorý ukladá harmonizovať 

podmienky, hlavne v pracovnom prostredí, pre ochranu zdravia a bezpečnosť pracujúcich. V 

roku 1987 Rada EÚ vydala rozhodnutie o bezpečnosti, hygiene a zdraví pri práci. Rada ďalej 

zdôrazňuje, ţe aby bol program bezpečnosti, hygieny a zdravia úspešný, práve 

informovanosť, zvýšené povedomie a tréning zamestnancov má zásadný význam. 

V roku 1989 bola v rámci európskej konferencie o ţivotnom prostredí a zdraví vytvorená 

Európska charta o ţivotnom prostredí (ďalej len ŢP) a zdraví. Charta za zaoberá právami 

jednotlivcov na ŢP, ktoré nebude poškodzovať ich zdravie, zodpovednosť sektorov 

spoločnosti, vlád, štátnej správy, verejných a súkromných osôb za ochranu ŢP. [15] [13] 

  

Normy pre  bezpečnosť a ochranu zdravia: 

 OHSAS 18001:1999  

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - špecifikácia 

 ČSN OHSAS 18001:2008 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - poţiadavky[15] 

4.2 Demingov princíp 

Spoločným znakom vyššie uvedených systémov je názorné vyjadrenie základného 

manaţérskeho prístupu k akémukoľvek managementu. Jedná sa o schému neustáleho 

zlepšovania vytvorenú pôvodne pre oblasť managementu akosti profesorom Demingom. 

Metodológia sa nazýva PDCA (Plan-Do-Check-Act). [14] 

 

Plan (plánuj) - určiť ciele a procesy nutné k dosiahnutiu výsledkov v súlade s poţiadavkami 

zákazníka a politikou spoločnosti, 

Do (konaj) - realizovať procesy, 

Check (kontroluj) - monitorovať, merať procesy a produkty oproti politike, cieľom, 

poţiadavkám a zdieľať výsledky, 

Act (jednaj) - prijímať opatrenia k neustálemu zlepšovaniu [15] 

  

 

 

  



11 

 

Úvodné preskúmanie, politiky 

zloţiek IMS 

 

 

Preskúmanie 

Vyhodnotenie politiky 

Preskúmanie cieľov 

Nálezy z auditov 

Vyhodnotenie efektívnosti  

Plánovanie 

Ciele zloţiek IMS 

Programy IMS 

 

Neustále 

zlepšovanie 

IMS 

 

Meranie 

Kontrola, monitoring 

a meranie 

Náprava a prevencia 

Záznamy 

Audity 

 

Prevádzka 

Školenia 

Komunikácia 

Dokumentácia 

Prevencia havárií 

Obr. 1 Schéma neustáleho zlepšovania. [14] 

4.3 Kompatibilita systémov managementu 

Pri tvorbe vyššie spomenutých noriem zo všetkých troch oblastí sa čoraz viac kladie 

dôraz na to, aby sa jedna druhej priblíţili čo najviac. Dôleţitá je kompatibilita, ktorá je vlastne 

definovaná ako vzájomná zlučiteľnosť za špecifických podmienok, aby sa naplnili významné 

poţiadavky bez vzniku neakceptovateľných interakcií.  

Túto zlučiteľnosť  podporujú tri skutočnosti: 

• Demingov princíp trvalého zlepšovania (viď Obr. č. 1) 

• aktívna spolupráca a koordinácia činností príslušných technických komisií 

• aplikácia smernice ISO/IEC Guide 72:2001 - predpokladá sa, ţe spracovatelia noriem 

budú túto smernicu pouţívať z hľadiska zaistenia zhody a kompatibility. [12] 

V obecnej rovine sú medzinárodné štandardy a systémy managementu kompatibilné, ale s 

určitými špecifikami. Niektoré špecifiká sú uvedené v tabuľke: 
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Tab. 1 Špecifiká systémov managementu. [12] 

PREDMET ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 1800 

Oblasť riadenia Kvalita Environment Bezpečnosť a ochrana 

zdravia 

Primárne zameranie Uspokojenie potrieb 

zákazníka 

Zlepšovanie 

environmentálneho 

profilu  

Zlepšovanie výkonnosti 

organizácie v oblasti 

BOZP 

Primárne 

zainteresované strany 

Zákazníci Štátna správa Zamestnanci 

Zainteresované strany Štátna správa Zainteresované strany do 

problematiky OŢP 

Štátna správa 

Kľúčové aspekty Parametre kvality 

(produktov a kvality) 

Environmentálne aspekty Nebezpečenstvá (spojené 

s činnosťou a procesmi) 

Poţiadavky spojené 

s kľúčovými aspektmi 

Poţiadavky zákazníkov 

Poţiadavky spojené so 

zamýšľaným uţitím 

Poţiadavky právnych 

predpisov 

Poţiadavky stanovené 

organizáciou 

Poţiadavky právnych 

predpisov 

Poţiadavky 

zainteresovaných strán 

Poţiadavky odvodené 

z výsledkov hodnotení 

enviro. aspektov 

 

Poţiadavky/potreby 

zamestnancov 

Poţiadavky právnych 

predpisov 

Poţiadavky odvodené 

z výsledkov analýzy 

a hodnotení rizík  

Zameranie činností 

managementu 

Procesy, ktoré sú kľúčové 

pre naplnenie parametrov 

kvality produktov a pre 

celkovú výkonnosť 

organizácie súvisiacou 

s kvalitou 

Činnosti a procesy 

spojené s významnými 

environmentálnymi 

aspektami 

Činnosti a procesy 

spojené 

s nebezpečenstvami 

v oblasti BOZP 

Výsledky neúspechu 

managementu 

Nízka výkonnosť 

organizácie vrátane 

produktov, ktoré 

spôsobili nespokojnosť 

zákazníku 

Škodlivé odpady na 

ţivotné prostredie 

Škoda na zdraví 

a pracovnej pohode 

zamestnancov 

Riziko pre organizáciu Organizácia neplniť 

poţiadavky zákazníkov 

a právnych predpisov 

 

Následky: 

nespokojnosť 

zákazníkov, 

občianskoprávna 

zodpovednosť, 

trestná činnosť/správne 

delikty, zniţovanie trhu 

a finančné straty 

 

Environmentálny profil  

nie je v zhode 

s poţiadavkami právnych 

predpisov alebo 

zainteresovaných strán 

 

Následky:  

trestná činnosť, 

občianskoprávna 

zodpovednosť, 

zlý image, finančné straty 

Výkonnosť v oblasti 

bezpečnosti a úroveň 

riadenia BOZP nie je 

v zhode s poţiadavkami 

právnych predpisov alebo 

zamestnancov 

 

Následky:  

trestná činnosť, 

občianskoprávna 

zodpovednosť, strata 

pracovnej sily, finančné 

straty 
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4.3.1 Integrácia systémov managementu 

Pre integráciu systémov riadenia zatiaľ nebol vymyslený jednotný a ucelený postup, 

avšak teraz budú uvedené tieto dva moţné prístupy k vytvoreniu integrovaného manaţérskeho 

systému (ďalej len IMS): 

• postupné zavádzanie jednotlivých systémov a ich následná integrácia, 

• zavedenie integrovaného systému priamo. 

Pre obidva spôsoby vytvorenia IMS bol zvolený rovnaký model - metodika zaloţená na 

analýze rizík, ktorá bola pôvodne vytvorená ako postup pri zavádzaní managementu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak sa pri analýze zdrojov nebezpečí, cieľov a 

dopadov zahrnú aj oblasti rizík pre akosť výroby a ţivotné prostredie, je moţné pomocou tejto 

metodiky zaviesť priamo integrovaný systém riadenia. [16] 

4.3.2 Analýza rizík a systém riadenia BOZP (SMBOZP) 

 

PRÍPRAVNÁ ETAPA 

Politika BOZP hlavne záväzok vedenia zaviesť systém, analyzovať moţné riziká, 

predchádzať im, minimalizovať ich a riadiť. 

 Vstupné hodnotenie (analýza stávajúcich rizík) sa vykonáva na začiatku zavádzania 

systému, aby bol preskúmaný počiatočný stav. Rada prvkov, ktoré sú súčasťou SMBOZP, je v 

podniku nejakým spôsobom zavedená, monitorovaná a riadená. [16] 

 

Vstupné hodnotenie zahŕňa prvé štyri kroky: 

1. Popis zariadenia 

• popis zariadenia 

• popis prostredia 

• popis stávajúcej dokumentácie a organizačnej štruktúry 

• analýza minulých havárií a nehôd 

2. Identifikácia nebezpečí 

• definovanie zdrojov nebezpečia (zoznam zdrojov, veľkosť, umiestnenie) 

• definovanie cieľov, ktoré môţu byť zasiahnuté 

• zhodnotenie existujúcej prevencie, ochrany, zásahových plánov a prostriedky 

[16] 
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3. Navrhnutie scenárov 

Účelom je identifikácia a popis moţných scenárov, od rozvoja iniciačných udalostí k 

neţiaducim udalostiam. Návrh scenárov moţných neţiaducich udalostí moţno vykonať 

pomocou skorších skúseností: 

• na študovanom systéme, 

• z iného podobného systému, 

• z čiastkových metód - pre nájdenie scenárov moţno vyuţiť metódy uvedené 

v Tab. 2, 

• systematický prístup.[16] 

 

Tab. 2 Prehľad dielčích metód pouţívaných k identifikácii alebo k hodnoteniu rizika. [16] 

Český názov metódy Anglický názov metódy Skratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Analýza pomocí kontrolního seznamu Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Analýza Co kdyby What-If Analysis WI 

Analýza Co kdyby v kombinaci s 

kontrolním seznamem 

What-If / Checklist Analysis WI/CL 

Analýza nebezpečí a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence Analysis CCA 

Analýza lidské spolehlivosti Human Reliability Analysis HRA 

 

4. Hodnotenie rizík 

Je kľúčovým krokom, pretoţe na jeho základe sa určuje prípustnosť a neprípustnosť 

jednotlivých scenárov. Prebieha v troch krokoch: 

• definícia rizika 

• hodnotenie miery rizika 

• určenie pravdepodobnosti 
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PLÁNOVACIA ETAPA 

5. Stanovenie cieľov pre management SMBOZP 

Po zhodnotení miery rizika a výberu neprijateľných rizík môţu byť navrhnuté ciele k 

riešeniu.  

 

Návrhom cieľov sa musí vytvoriť systematický postup k zvyšovaniu bezpečnosti. Tohto 

cieľa moţno dosiahnuť niekoľkými spôsobmi: 

• zníţenie závaţnosti moţnej neţiaducej udalosti 

• zníţenie pravdepodobnosti 

• kombinácia  oboch predošlých spôsobov [16] 

ZAVÁDZANIE SMBOZP A JEHO PREVÁDZKA 

6. Návrh bezpečnostných programov 

• definovanie prostriedkov prevencie a ochrany 

• návrh postupu pri realizácii preventívnych a ochranných opatrení 

7. Management rizík 

• školenie a výcvik 

• dokumentácia systému 

• komunikácia [16] 

KONTROLNÁ ETAPA 

8. Monitoring a meranie 

Pod tento pojem sa zahŕňa tzv. operatívna kontrola 

• priebeţné sledovanie celej činnosti a kontrola správnosti postupov 

• kontrola vstupných surovín 

• kontrola výstupov do ŢP 

• kontrola akosti výrobku 

• kontrola chodu zariadenia 

• kontrola spôsobilosti obsluhy 

• meranie potrebných parametrov a vedenie záznamov 

• metrologické zabezpečenie správnosti a presnosti meraní 
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9. Nezhody a nápravné opatrenia 

Pre prípad odhalenia nezhody pri monitoringu a meraní oproti poţadovaným hodnotám, 

musia existovať postupy pre nápravné opatrenia. Ich cieľom je vrátiť hodnoty do normálu 

prípadne zamedziť opakovaniu nezhody. [16] 

HODNOTIACA ETAPA 

10. Audit 

Je dôleţitou časťou systému riadenia. Je nástrojom pre hodnotenie funkčnosti zavedeného 

systému. Môţe mať rôznu osnovu a náplň. Začína sa vţdy posúdením dokumentácie a 

nasleduje návšteva na mieste. 

11. Preskúmanie systému vedením 

Zo správy o audite vyplynie stav systému riadenia, plnenia politiky, cieľov a programov. 

Na základe zistenia z auditu musí vedenie rozhodnúť o prípadnej korekcii činnosti, náprave 

nezhôd a pod. 

12. Prehlásenie vedenia o úspešnom zavedení SMBOZP 

Podnik môţe vydať prehlásenie, ţe tento systém zaviedol a prevádzkuje. [16] 

 

VYUŢITIE METODIKY V PRAXI 

 Metodika umoţňuje zavedenie SMBOZP v rôznych firmách, bez ohľadu na veľkosť a 

typ výroby. [16] 

4.3.3 Postupné zavádzanie jednotlivých systémov 

1. Porovnanie jednotlivých prvkov zložkových systémov 

Integrovaný manaţérsky systém môţe byť zloţený z premenného počtu súčastí 

zvolených v ľubovoľnom poradí. Tri zmienené normy majú určitú príbuznosť a tieţ moţnosť 

naviazania jednotlivých prvkov k sebe. Syntézou rôznych prvkov pre odlišné oblasti riadenia 

zaistíme celkový obraz chovania podniku. Tá umoţní obmedzenie duplicít pri identifikácii 

rizík, rozvoji a udrţiavaní potrebných riadiacich krokov, auditoch a pod. Vytvorí konzistentný 

prístup k riešeniu problémov naprieč jednotlivými systémami. [16] 
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2. Kombinácia QMS - EMS 

Systém riadenia akosti je historicky najstarší a najrozšírenejší zavedený formalizovaný 

systém, ktorý vo svojej funkčnosti je zárukou odberateľov, ţe získajú výrobky a sluţby v 

poţadovanej kvalite, mnoţstve, čase a zhodné. 

Ukazuje sa, ţe správne zavedený a vyuţívaný QMS prináša podnikom zvýšenie 

konkurencieschopnosti a obchodné výhody. [16] 

V priebehu zavedenia systému sú zmapované jednotlivé kroky výrobného procesu, 

určené právomoci a zodpovednosti. Pracovníci sú preškolení, zavádza sa systém monitoringu, 

merania a kontroly. Vytvára sa stupňovitá štruktúra dokumentácie, ktorá zahŕňa aj pracovné 

inštrukcie pre správnu výrobnú prax. Pri správnom uplatnení QMS sa udrţiava akosť 

výrobkov a zniţuje sa mnoţstvo nezhodných výrobkov. [16] 

Vyššie uvedené atribúty moţno vyuţiť aj pri zavádzaní EMS. Z uţ zavedeného systému 

moţno naviazať na vedľa štruktúry zodpovedností a právomocí hlavne na pyramídu 

dokumentácie, ktorá je v niţších vrstvách doplnená o inštrukcie pre ochranu ŢP a pre účely 

certifikácie je vypracovaná oddelená príručka riadenia pre EMS. Zlepšovanie akosti a 

zniţovanie nezhodných produktov je zároveň akostným i environmentálnym atribútom 

(zniţuje sa strata energií a surovín, klesá mnoţstvo odpadov). Obvykle aj interní audítori 

QMS bývajú doškolení aj pre audity EMS. 

3. Kombinácia EMS – SMBOZP  

Pokiaľ je zavedený funkčný EMS, nezáleţí na tom, či nadväzoval na skôr zavedený QMS 

alebo bol zavedený ako prvý. Vyhlásená environmentálna politika sa doplní o body týkajúce 

sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem prvkov vyuţiteľných rovnako ako zo 

systému QMS, moţno pouţiť aj zoznam environmentálnych aspektov, ktorý vychádza z 

popisu technológie a priebehu výrobného procesu, a hľadať okrem dopadov na ŢP aj dopady 

na bezpečnosť a zdravie. [16] 

Na začiatku pri zavádzaní systému BOZP je treba identifikovať zdroje  nebezpečia. Ako 

zdroj informácií môţe slúţiť register environmentálnych aspektov zahrňujúci všetky 

chemické látky v podniku. Pri zavádzaní EMS sú aspekty klasifikované ako významné a 

nevýznamné, riadené a neriadené. Toto moţno vyuţiť pri hodnotení prijateľnosti rizík, 

vyplývajúcich z týchto zdrojov nebezpečí. [16] 

Ďalší krok, ktorý moţno prepojiť, sú kombinácie environmentálnych a bezpečnostných 

programov. Dobre navrhnutý environmentálny program má kladné dopady i v oblasti BOZP, 
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napr. vylúčenie toxických surovín, ktoré by poškodzovali ŢP predstavuje zároveň aj zlepšenie 

v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, pretoţe eliminuje dané riziko pre zdravie pracovníkov. 

4. Kombinácia SMBOZP - EMS 

Tento postup moţno pouţiť aj obrátene, keď z nejakého dôvodu má zavedený systém 

BOZP a chce následne zaviesť EMS. Stačí v rámci identifikácie zdrojov nebezpečí, cieľov a 

ciest prenosu uvaţovať aj ciele v ŢP. [16] 

5. Kombinácia QMS - SMBOZP 

Túto variantu moţno očakávať tieţ, vzhľadom na veľký počet zavedených QMS v 

podnikoch a výraznému tlaku legislatívy, aby podniky hodnotili a riadili svoje riziká. Pre jeho 

vytvorenie moţno zase vyuţiť z uţ zavedeného systému vedľa štruktúry zodpovedností a 

právomocí hlavne pyramídu dokumentácie, ktorá je doplnená v niţších vrstvách o inštrukcie 

pre riadenie a obmedzovanie rizík.[16] 

6. Kombinácia SMBOZP - QMS 

Postup je podobný ako v bode 4. [16] 

7. Integrovaný manažérsky systém 

Z vyššie uvedeného textu je zrejmé, ţe IMS môţe byť kombináciou dvoch i troch 

zloţkových systémov , management výrobku býva zahrnutý čiastočne do QMS a čiastočne do 

EMS a tieţ do SMBOZP. Pokiaľ nebude vytvorený jednotný certifikovateľný model IMS, 

budú podniky z rôznych dôvodov potrebovať certifikáciu separátnych systémov. Pre tieto 

účely sa vytvárajú oddelené príručky riadení jednotlivých systémov. [16] 

4.3.4 Zavedenie IMS podľa schémy zaloţenej na analýze rizík 

Metodika uvedená pre SMBOZP (viď vyššie) je plne aplikovateľná pre zavádzanie IMS. 

1. Stanovenie záväzku vedenia a politiky IMS 

V tomto kroku má byť vyhlásená rámcová politika IMS, ktorá načrtne smer vývoja IMS a 

priority vedenia. Z politiky musí byť jasné, ktoré oblasti boli do IMS zaradené. Keď bude 

oznámená všetkým pracovníkom, zvýši sa ich zainteresovanosť na zavádzaní systému v tej 

oblasti, ktorú môţu ovplyvniť vlastnou prácou. Do tohto kroku patrí i školenie top 

managementu.   
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Politika je verejné prehlásenie, podpísané vrcholovým vedením, ktoré týmto spôsobom 

vyjadruje úmysel organizácie riadiť svoje povinnosti v rámci integrovaného riadenia. [16] 

2. Vstupné preskúmanie 

Rozdiel spočíva v identifikácii zdrojov nebezpečia a cieľov, musia byť zahrnuté zdroje a 

ciele aj mimo oblasť BOZP, čiţe z oblasti akosti výrobku i ŢP. Často sa stáva, ţe jeden zdroj 

nebezpečia má dopady na viac typov cieľov. 

3. Plánovacia etapa 

Ciele budú vyberané podľa priorít a nebudú sa rozlišovať podľa oblastí na QMS, EMS a 

BOZP. Programy naplnenia cieľov často docielia súbeţne zlepšovanie vo viacerých 

oblastiach naraz. Napr. cieľom pre akosť je zníţenie zmätkovosti, ale zároveň prináša 

zníţenie rizík pre ŢP a tieţ pre pracovníkov a zákazníkov. [16] 

4. Vykonávajúca etapa 

Dôraz je kladený na sprehľadnenie výrobných postupov, kvantifikáciu materiálových a 

energetických tokov,  zjednodušenie systému riadenia, prehľadnú organizačnú štruktúru s 

určení kompetencií. 

5. Kontrolná etapa 

Audit IMS bude podobný auditu EMS alebo QMS, akurát sa zmení náplň otázok 

Konkrétne okruhy otázok okrem systémovej časti, budú mať časti upravené pre určité 

pracovisko. Je potrebné vyškoliť interných audítorov, ktorí sa v danej problematike vyznajú. 

6. Vlastné prehlásenie 

Keďţe certifikácia IMS je zatiaľ nedostupná, vedenie podniku ju nahradzuje vlastným 

prehlásením, ktoré je v súlade s politikou IMS. [16] 

4.4 Direktíva IPPC  

Obmedzovanie znečistenia z priemyselnej a poľnohospodárskej činnosti patrí medzi 

priority Európskej únie (ďalej len EÚ). Novým fenoménom v oblasti ochrany ţivotného 

prostredia (ďalej len ŢP) je Integrovaná prevencia a obmedzovanie znečistenia (IPPC), ktorá 

jednak vyuţíva šetrnejšie látky k ŢP a k zdraviu ľudí priamo v procese výroby a zároveň 

vyuţíva a posudzuje najlepšie dostupné techniky (Best Available Technique - BAT). 
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Integrovaný prístup k ochrane ŢP bol zakotvený v legislatíve EÚ smernicou 2008/1/ES o 

integrovanej prevencii a obmedzovaní znečistenia, (pôvodne sa jednalo o smernicu 96/61/ES) 

[23] 

Jedná sa vlastne o ďalší stupeň vývoja doposiaľ pouţívanej stratégie koncových 

technológií, ktorá spočívala v inštalácii a v prevádzke nákladných koncových odlučovacích 

zariadení (napr. filtračných, gravitačných a pod.). Týmto spôsobom však z hľadiska ŢP ako 

celku dochádzalo k prevodu znečistenia jednej zloţky do druhej. [23] 

Preventívny prístup zabráni znečisteniu uţ pred vznikom, a to tak, ţe sa zvolia vhodné 

prostriedky či výrobné postupy a zároveň sa šetria investičné náklady na koncové technológie, 

suroviny a energie. [20] 

Najlepšie dostupné techniky sú definované ako najúčinnejšie a najpokročilejšie štádium 

vývoja technológií a spôsobov ich prevádzky, ktoré ukazujú praktickú vhodnosť určitých 

techník ako základu pre stanovenie emisných limitov a ďalších záväzných podmienok 

prevádzky zariadenia, ktorých zmyslom je predísť vzniku emisií, alebo pokiaľ to nie je 

moţné, obmedziť emisie a ich nepriaznivé dopady na ŢP ako celok. [5] 

Hľadiská pre určovanie najlepšej dostupnej techniky sú uvedené v prílohe č. 3 zákona.  

4.4.1 Hlavné princípy integrovanej prevencie 

• Posudzovanie priemyslových a poľnohospodárskych činností z hľadiska ochrany 

ŢP ako celku (prevádzkové podmienky musia byť také, aby nedochádzalo k 

prenosu znečistenia medzi jednotlivými zloţkami ŢP) 

• Podpora preventívneho prístupu pri zniţovaní znečistenia (vznik odpadu je 

obmedzený priamou vhodnou voľbou technológie) 

• Stanovovanie podmienok prevádzky zariadení na základe tzv. najlepších 

dostupných techník (tak, ako sú špecifikované v smernici a v zákone o 

integrovanej prevencii) 

• Pravidelný prieskum vydaných integrovaných povolení (a ich úprava podľa 

vývoja techniky a legislatívy, čo znamená tlak na technickú inováciu zariadení) 

• Informovanie verejnosti (a ich účasť na povoľovacom procese) 

• Integrácia čiastkových povolení do jedného (a vydanie tohto povolenia jedným 

úradom) [20] 

4.4.2 Právne predpisy na úseku IPPC  

Smernica bola v Českej republike prijatá ako zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
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zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon o integrované prevenci), pre ktorý boli vydané 

tieto prevádzajúce predpisy: 

• Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání integrovaného 

povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 

• Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního 

prostředí a o změně některých zákonů, [10] 

• Zákon č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování ţivotního prostředí. [10] 

Tento rok bola vydaná novelizácia zákona o integrovanej prevenci, a to zákon č. 69/2013 

Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

V prílohe č. 1 k zákonu o integrovanej prevencii nájdeme výpis priemyselných a 

poľnohospodárskych činností, ktorých prevádzkovatelia musia povinne mať integrované 

povolenie. Sú rozdelené do týchto kategórií: 

• Energetika 

• Výroba a spracovanie kovov 

• Spracovanie nerastov 

• Chemický priemysel 

• Nakladanie s odpadmi 

• Ostatné zariadenia (napr. výroba papieru a lepenky, zariadenia na spracovanie 

mlieka, potravín, jatky a pod.)[24] 

Kaţdý prevádzkovateľ je povinný sa s vyššie uvedenou prílohou zoznámiť a v prípade 

nejasností sa obrátiť na Ministerstvo ŢP s ţiadosťou o zaradenie. 

V prípade, ţe prevádzkovateľ nespadá do ţiadnej kategórie, ale má záujem získať toto 

povolenie, postup je zhodný ako o u ostatných zariadení v prílohe. 

Správnym zaradením zariadenia do náleţitej kategórie sa totiţ uľahčuje priebeh riadenia 

o vydanie integrovaného povolenia. Zaradenie do kategórie určí, či zariadenie vôbec spadá 

pod pôsobnosť zákona a ovplyvňuje hodnotenie aplikácie najlepších dostupných techník, 

podloţenou konkrétnym referenčným dokumentom o BAT (BREF). 

Referenčné dokumenty BREF súhrnne uvádzajú informácie o európskych najlepších 

dostupných technikách. BREF sú spracovávané pre jednotlivé priemyselné odvetvia 
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a obsahujú údaje o priemyselných procesoch, pouţívaných technikách, emisných limitoch 

pouţívaných v členských štátoch EÚ, prioritných materiálových tokoch a monitoringu.  

BREF dodáva informácie o úrovni techniky, ktorej dané odvetvie dosiahlo. Uvedené 

informácie nie sú právne záväzné ani vymáhateľné, ale sú smerodajné pre rozhodnutí o tom, 

či príslušná technológia a jej spôsob prevádzky odpovedá poţiadavkám zákona o IPPC a či 

bude vydané povolenie k prevádzke. [18] 

4.4.3 Integrované povolenie 

 Integrované povolenie (ďalej len IP) je rozhodnutie, ktorým sa stanovia podmienky k 

prevádzke zariadenia, a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov 

vydávaných podľa zvláštnych právnych predpisov v oblasti ochrany ŢP, ochrany verejného 

zdravia a v oblasti poľnohospodárstva. [5] 

Pokiaľ je prevádzkovateľ zaradený do kategórií činností, ktoré sú uvedené v prílohe 

zákona o integrovanej prevencii, musí mať pre svoju prevádzku vydané IP a zariadenie 

prevádzkovať v súlade s týmto povolením. 

Pri stanovení záväzných podmienok prevádzky, hlavne emisných limitov sa vychádza z 

pouţitia najlepších dostupných techník (BAT). [17] 

IP nahradzuje správne akty príslušných správnych úradov, ktoré vykonávajú pôsobnosť 

podľa zvláštnych právnych predpisov, a to napr.: 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  

• Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči [5] 

Vzor ţiadosti o integrované povolenie, rozsah a spôsob jej vyplnenia moţno nájsť vo 

vyhláške č. 554/2002 Sb. 

4.4.4 Účastníci riadenia o vydanie IP 

• prevádzkovateľ zariadenia, 

• vlastník zariadenia, pokiaľ nie je prevádzkovateľom, 

• obec, na ktorej území je alebo má byť zariadenie umiestnené, 

• kraj, na ktorej území je alebo má byť zariadenie umiestnené, 

• občianske zdruţenia, obecne prospešné spoločnosti, zamestnávateľské zväzy 

alebo hospodárske komory, ktorých predmetom činnosti je ochrana záujmov 
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podľa  zvláštnych právnych predpisov, ďalej obce alebo kraje, na ktorých území 

môţe toto zariadenie ovplyvniť ŢP  

O vydanie IP prevádzkovateľ predloţí ţiadosť miestne príslušnému krajskému úradu, 

ktorý rozhoduje o tejto ţiadosti. Výnimkou sú zariadenia, ktorých prevádzka môţe významne 

nepriaznivo ovplyvniť ŢP. O ţiadosti takýchto zariadení totiţ rozhoduje Ministerstvo 

ţivotného prostredia. [20] 

Kontrolnú činnosť v oblasti IPPC vykonáva Česká inšpekcia ţivotného prostredia (ďalej 

len ČIZP) . 

Podľa informačného portálu IPPC spravovaného Ministerstvom ŢP je v Českej republike 

evidovaných 1371 prevádzkovateľov. 

4.4.5 Integrovaný register znečisťovania 

 Integrovaný register znečisťovania ţivotného prostredia (ďalej len IRZ) je verejne 

prístupný informačný systém úniku a prenosu vybraných znečisťujúcich látok. Niektorí 

prevádzkovatelia zariadení, ktoré spadajú pod zákon o integrovanej prevencii, majú 

ohlasovaciu povinnosť do IRZ, avšak nie je to automatické.  

 Je upravený samostatným zákonom č. 25/2008 Sb., v platnom znení, a tieţ nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a 

přenosů znečišťujících látek, a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 

[20][22] Pre  ohlasovanie podľa tohto nariadenia musia byť súčasne splnené dve podmienky: 

• Spoločnosť prevádzkuje zariadenie, ktoré vykonáva jednu alebo viac činností 

uvedených v prílohe tohto nariadenia nad príslušné prahové hodnoty pre kapacitu 

stanovené v uvedenej prílohe. 

• Sú prekročené príslušné prahové hodnoty pre úniku znečisťujúcich látok do 

ovzdušia, vody, pôdy alebo sú prekročené prahové hodnoty pre prenos 

nebezpečných odpadov (2 t/rok) či ostatných odpadov (2000 t/rok), alebo 

prenosy akejkoľvek znečisťujúcej látky obsiahnutej v odpadných vodách 

určených k čisteniu mimo lokalitu, u ktorej bola prekročená príslušná prahová 

hodnota stanovená v prílohe II nariadenia. [22] 

4.5 Direktíva SEVESO  a zákon o PZH 

V roku 1976 došlo v talianskom mestečku Seveso k závaţnej havárii, v dôsledku ktorej 

unikal do ovzdušia toxický dioxín. Na následky otravy ochorelo cca 200 ľudí a zamorených 

bolo okolo 2000 hektárov pôdy. Dva roky predtým došlo k úniku a výbuchu cyklohexanu v 

anglickom Flixborough, ktoré mali na svedomí 28 obetí a cca 90 ľudí zranených. 
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Tieto dve havárie dali podnet k zavedeniu jednotného systému prevencie závaţných 

havárií, pri ktorých sú prítomné nebezpečné látky, a tým aj obmedzeniu následkov na ţivoty 

ľudí, či ţivotného prostredia. [10] 

V roku 1982 bola prijatá  smernica Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO I, tá však bola 

nahradená smernicou 96/82/EC nazývanou SEVESO II, ktorá zahŕňala nové poţiadavky 

zamerané na politiku prevencie závaţných havárií (ďalej len PZH), havarijné i územné 

plánovanie a posilnenie kontrolnej činnosti v rámci členských štátov. 

 Po sérii ďalších závaţných havárii bola táto smernica rozšírená o ďalšie oblasti 

pôsobnosti, a to riziká plynúce zo skladovacích a spracovateľských činností v ťaţobnom 

priemysle, a tieţ o nebezpečenstvá spojené so skladovaním a výrobou pyrotechniky. [10] 

Direktíva SEVESO II je doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2003/105/EC. 

Podľa databázy SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System) je počet podnikov v 

jednotlivých členských štátoch, ktoré spadajú pod smernicu SEVESO II, (November 2009) 

uvedený v tabuľke č.1. Podniky sú delené do vyššej a niţšej úrovne. 

Najviac podnikov spadajúcich pod smernicu je v Nemecku, ČR je pribliţne uprostred. 
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Tab. 3 Podniky spadajůce pod smernicu SEVESO II. [21] 

Krajina 

Prevádzky 

Počet Vyššia úroveň Niţšia úroveň 

Nemecko 2119 1071 1048 

Veľká Británia 1147 411 736 

Taliansko 1117 519 598 

Francúzsko 1106 553 553 

Španielsko 673 267 406 

Holandsko 384 221 163 

Švédsko 379 199 180 

Poľsko 366 158 208 

Belgicko 365 174 191 

Rumunsko 277 115 162 

Fínsko 264 128 136 

Česká republika 190 115 162 

Grécko 189 83 106 

Portugalsko 164 57 107 

Rakúsko 146 80 64 

Maďarsko 144 64 80 

Bulharsko 135 54 81 

Dánsko 121 31 90 

Írsko 88 34 54 

Slovensko 78 41 37 

Lotyšsko 63 30 33 

Slovinsko 60 23 37 

Litva 53 19 34 

Estónsko 50 25 25 

Luxembursko 21 8 13 

Cyprus 16 10 6 

Malta 10 6 4 

Súčet 9725 4496 5227 
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V nasledujúcej tabuľke moţno vidieť počty podnikov zaradených pod smernice IPPC i 

SEVESO. Je zrejmé, ţe počet zariadení spadajúcich pod direktívu IPPC je oveľa vyšší, neţ 

počet podnikov spadajúcich pod SEVESO II. Je to spôsobné zrejme tým, ţe z ohľadom na 

prevenciu závaţných havárií sa kladie väčší dôraz a je kontrolovaná podrobnejšie. V tabuľke 

sú uvedené štáty s najväčším počtom prevádzkovateľov a štáty susediace s ČR. [10] 

 

Tab. 4 Počty podnikov radené pod smernice IPPC a SEVESO II. [10] 

Členské štáty IPPC SEVESO II 

Nemecko 10 222 2119 

Francúzsko 6318 1106 

Taliansko 5838 1117 

Veľká Británia 3982 1147 

Poľsko 2150 366 

Česká republika 1371 190 

Slovensko 478 78 

Rakúsko 572 146 

Celkový počet cca 52 000 9725 

4.5.1 Právne predpisy na úseku PZH 

Do českej legislatívy bola direktíva SEVESO II implementovaná ako zákon č. 353/1999 

Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů (Zákon o prevenci 

závaţných havárií). 

Tento zákon bol nahradený ďalším predpisom, a to zákonom č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií.  

K nemu boli vydané tieto prevádzajúce predpisy: 

1. Nariadenie vlády č.  54/2006 Sb.,  o kontrole nebezpečných látek,  

2. Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţné havárie, 

3. Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné 

havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závaţné havárie, 

4. Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do 

skupiny A nebo do skupiny B. 
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5. Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního 

plánování a rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu.  

V roku 2009 bola prijatá novela zákona o prevenci závaţných havárií pod č. 488/2009 

Sb., 

Tento zákon stanovuje povinnosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb a popisuje 

pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku prevencie závaţných havárií spôsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami alebo chemickými prípravkami. 

4.5.2 Zaradenie objektov a zariadení do skupín A a B 

   Prevádzkovateľ objektu alebo zariadenia je povinný: 

• spracovať zoznam, v ktorom uvedie druh, mnoţstvo, klasifikácia a fyzikálna 

forma všetkých nebezpečných látok (ďalej len NL) umiestnených v tomto objekte 

• prijať nevyhnutné opatrenia k prevencii závaţných havárií a k obmedzeniu ich 

následkov na zdravie a ţivoty ľudí, hospodárskych zvierat, ţivotné prostredie a 

majetok 

• na základe tohto zoznamu podať návrh zaradenia objektu do príslušnej skupiny v 

tom prípade, keď je mnoţstvo NL umiestnenej v objekte rovnaké alebo väčšie, 

neţ nájdeme uvedené v prílohe č. 1 k zákonu o PZH v časti 1 stĺpci 1 tabuľky I 

alebo II.  

• v prípade, ţe prevádzkovateľ uţíva objekt, kde mnoţstvo NL je väčšie ako 2 % 

mnoţstva NL uvedenej v prílohe č. 1, a tým pádom sa na neho nevzťahuje 

povinnosť spracovať návrh na zaradenie, spracováva protokol o nezaradení [1] 

Návrhy prevádzkovateľov spolu s protokolmi o nezaradení sa posielajú krajskému úradu 

na posúdenie. Krajský úrad návrh posúdi a určuje kde sa pravdepodobnosť vzniku alebo 

následky závaţnej havárie môţu zvýšiť v dôsledku domino efektu a tieto objekty zaradí 

rozhodnutím do skupiny A alebo B. (Skupina A odpovedá podniku tzv. lower tier zo smernice 

SEVESO II, B zase tzv. upper tier) 

Krajský úrad môţe prevádzkovateľom uloţiť povinnosť vzájomne si vymeniť informácie 

pre riadenie rizika v daných objektoch. 

Prevádzkovateľ potom musí tieto informácie pouţiť pri analýze a hodnotení rizík, pri 

spracovaní bezpečnostného programu i správy, vnútorného HP a pod. (viď Obr. č.1). 
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Obr. 2 Zaradenie objektov a zoznam dokumentov [11] 
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určenie pomocou monetárnej hodnoty (finančné prínosy, zisky alebo straty atď.), pomocou 

vyjadrovania sa v mnoţstvách (napr. počtom havárií, postihnutých osôb atď.), alebo v 

objemovom vyjadrení. Kvalitatívne určenie cieľov naproti tomu môţe byť nemonetárne či 

nečíselné hodnotenie, alebo hodnotené z pohľadu spoločnosti. [19] 

Po stanovení cieľov je ďalším krokom stanovenie postupov k ich dosiahnutiu. Najprv by 

sa malo postupovať od činností vedúcich k splneniu cieľov čiastočných cez plnenie niţších a 

vyšších cieľov. 

Pre proces plánovania moţno vyuţiť rôzne metódy: 

• štatistické (korelačná analýza, matematické modely) 

• metódy technologického predvídania (písanie scenárov, morfologický výskum) 

• subjektívne metódy (delfská technika, brainstorming) 

• metódy strategickej analýzy  

Treťou časťou procesu je hľadanie zdrojov. Rozlišujú sa dve oblasti a to hľadanie na 

úseku vlastných síl a prostriedkov (ďalej len SaP) a na úseku SaP zaisťovaných zmluvne. V 

rámci chemického priemyslu sa tak zaisťujú zariadenia pre skladovanie či transport 

chemických látok. Keďţe sú zariadenia finančne náročné, vyskytujú sa v podnikoch v 

minimálnych mnoţstvách. Podniky si v prípade potreby poţičiavajú zariadenia od iných 

organizácií. Tento krok procesu zahŕňa všetky moţnosti zaistenia SaP, tie sú potom spolu s 

celými plánmi prevedené do rozpočtov. Finančná či časová náročnosť môţe spôsobiť 

prehodnocovanie cieľov kvôli nereálnosti ich dosiahnutia. 

Keď je rozpočet schválený, pristupuje sa k ďalšiemu kroku a to je stanovenie 

zodpovedností za jednotlivé časti plánu. To dáva moţnosť jednoduchšej kontroly plnenia a 

pritom naprávania nedostatkov. Výsledkom je zisťovanie odchýlky od stanoveného procesu. 

[19] 

Poslednou časťou je zavádzanie plánu do praxe. Môţe to byť formou vnútroorganizačnej 

smernice, úpravou existujúcich predpisov apod. Mal by byť sprevádzaný činnosťami ako sú 

školenia či cvičenia. 

Plány moţno deliť podľa rôznych hľadísk, napr. podľa časového, podľa úrovne 

rozhodovacieho procesu, vecnej náplne či podľa účelu. A práve havarijné plány radíme do 

poslednej uvedenej oblasti. 

4.7 Tvorba havarijných plánov v obecnej rovine 

Havarijné plány (ďalej len HP) sú dokumenty, ktoré sa spracovávajú pre moţné prípady 

vzniku havárií a ďalších mimoriadnych udalostí. Popisujú činnosti a opatrenia, ktoré je 
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potrebné vykonať pri vzniku závaţnej havárie, a ktoré vedú ku zmierneniu dopadov vo vnútri 

objektu alebo zariadenia, (tzv. Vnútorný HP), alebo v okolí objektu (Vonkajší HP). Ďalším 

typom je aj HP kraja, zameraný na záchranné a likvidačné práce na území kraja. 

 

Tvorba havarijného plánu by mala mať nasledovné kroky: [19] 

a) zadanie úlohy - aký typ havarijného plánu spracovávame, aký je dôvod 

spracovania 

b) stanovenie cieľa - tento krok umoţní odpovedať na otázky ako: Čo očakávame? 

(typ plánu), Kedy zavedieme plán do praxe? (dôleţitý je dostatok času na 

spracovanie kvalitného plánu), Ako ho spracujeme? 

c) spracovanie plánovacích predpokladov - vykonáva sa pomocou podrobnej 

analýzy celého systému, pre ktorý sa HP tvorí, uvádzame  v nej mnoţstvo NL, 

riziká, scenáre moţných havárií apod. Vţdy sa počíta s najhorším variantom.  

d) spracovanie alternatívnych riešení, vyhodnotenie a výber najvhodnejšej z nich - 

riešenia by mali zahŕňať nielen technické riešenia problémov, ale aj metodiky, 

pomôcky, návody apod. Pri vyhodnocovaní si treba dávať pozor a nezabudnúť na 

kombinácie jednotlivých riešení, vyhodnotenie by mal spracovať 

nezainteresovaný odborník. 

e) spracovanie podporných plánov - radíme sem napr. plány na zabezpečenie 

potrebného materiálu, energií, výcviku a školenia personálu, súčinnosti s 

dodávateľmi, odberateľmi, spolupracujúcimi zloţkami atď. 

f) spracovanie rozpočtu - je výhodné spracovať rozpočty čiastočné a na ich základe 

rozpočet súhrnný. 

g) kontrolné mechanizmy - pri stanovovaní kontrol sa treba zaoberať otázkami ako: 

Kto bude kontrolovať, ako bude kontrola prebiehať a pod. Pre kontrolu sa 

nastavujú mechanizmy a stanovia štandardy. Tie sa väčšinou určujú podľa cieľov.    

h) vlastné spracovanie plánu - je treba dohliadnuť na to, aby sa plán neupravoval 

neustále, mohlo by to mať za následok, ţe bude nefunkčný. Môţe tak nastať napr. 

pri zmene funkcie pracovníka.  

i) spôsob zavedenia do praxe - cvičenia, školenia, aktualizácie 

 

Táto diplomová práca bude zameraná predovšetkým na integráciu vnútorného 

havarijného plánu (zákon o PZH) a plánu opatrení pre prípad havárie (zákon o vodách). [19] 
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5 Metódy práce 

V praktickej časti diplomovej práce budú pouţité  tieto metódy: 

 

Komparácia - porovnávané budú poţiadavky dvoch predpisov na havarijný plán, a to 

zákona o prevencii závaţných havárií na vnútorný havarijný plán a poţiadavky zákona o 

vodách na plán opatrení pre prípad havárie.  

Pomocou komparácie zistíme, aké majú oba plány spoločné znaky, a v čom sa naopak 

odlišujú. Na základe toho budeme môcť tieto poţiadavky integrovať a tak dotvoriť dokument, 

ktorý by niesol prvky vnútorného havarijného plánu a zároveň by sa zaoberal aj ochranou 

vôd. 

ETA (Event Tree Analysis) - analýza stromom udalostí je metóda, ktorá graficky 

vyjadruje moţné výsledky havárie vyplývajúcej z iniciačnej udalosti. Nezaoberá sa príčinami, 

ale zvaţuje rozvoj udalosti a poskytuje prehľad o výške pravdepodobnosti moţných 

výsledných udalostí. Pravdepodobnosti sú dané súčinom pravdepodobností na jednotlivých 

vetvách.  

Táto analýza bude aplikovaná na scenáre v konkrétnom priemyslovom podniku. [11] 

6 Komparácia zákona o PZH a zákona o vodách 

Komparácia sa týka hlavne oblasti nakladania z nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými  

látkami, oblasti dokumentácií a tieţ povinností prevádzkovateľov. Ďalej tu nájdeme orgány 

štátnej správy, ktorých pôsobnosť sa danej oblasti týka a správne delikty, ktorých sa 

prevádzkovatelia môţu dopúšťať. 

Tab.  1 Porovnanie zákona o PZH a zákona o vodách [1][3][10] 

 Zákon o PZH Zákon o vodách 

Oblasť 

pôsobnosti 

Podľa prítomnosti NL a ich 

mnoţstva 

Ochrana povrchových 

a podzemných vôd 

Oznámenie 

o činnosti 

Oznamovacia povinnosť Ţiadosť o povolenie k nakladaniu 

s vodami,  

Povolenie k vypúšťaniu odpadných 

vôd z obsahom zvlášť NL  

Dokumentácia Zoznam NL v objekte/zariadení 

Zaradenie objektu/zariadenia 

Analýza a hodnotenie rizík 

závaţnej havárie 

Plán opatrení pre prípady havárie 

(HP), 

Záznamy o vykonaných 

opatreniach, 
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Plán fyzickej ochrany 

Poistenie zodpovedností za škody 

Protokol o nezaradení (ak nemá 

povinnosť) 

Záznamy o typoch  zvlášť NL 

A B 

Bezpečnostný 

program 

Bezpečnostná 

správa 

Vnútorný HP 

Podklady pre 

spracovanie 

vonkajšieho 

HP 

Povinnosti 

prevádzkovateľa 

 

Prijať všetky nevyhnutné 

opatrenia k PZH a obmedzeniu ich 

následkov, 

Postupovať podľa bezpečnostnej 

dokumentácie, aby neohrozoval 

ţivot, zdravie ľudí, zvierat, ŢP, 

majetok 

Posielať návrh dokumentácie 

i aktualizáciu KÚ k schváleniu 

Zoznámiť zamestnancov 

s dokumentáciou a fyzické osoby 

informovať o rizikách havárie, 

o prevencii a ţiaducom chovaní 

Prijať a zaistiť bezpečnostné 

opatrenia pre fyzickú ochranu 

objektu/zariadenia 

Zaistiť aktualizáciu dokumentácie 

po kaţdej zmene druhu alebo 

mnoţstva NL presahujúcom 10 % 

doterajšieho mnoţstva, po zmene 

technológie, po organizačných 

zmenách v prípade zmeny 

bezpečnosti uţívania 

objektu/zariadenia 

Učiniť opatrenia, aby závadné látky 

nevnikli do povrchových 

i podzemných vôd 

 

Umiestniť zariadenie, pri ktorom sa 

ZL pouţívajú tak, aby nedošlo 

k úniku do pôdy, alebo k zmiešaniu 

s odpadnými vodami, 

Pouţívať len také zariadenia, ktoré 

sú vhodné z hľadiska ochrany akosti 

vôd, 

Minimálne raz za 6 mesiacov 

kontrolovať sklady a skládky, 

vykonávať včasné opravy, 

Minimálne raz za 5 rokov 

prostredníctvom OZO skúšať 

tesnosť potrubí a nádrţí, 

Vybudovať kontrolný systém 

a výstupy predkladať na ţiadosť 

vodoprávnemu úradu alebo ČIZP,  

Zaistiť, aby boli nové budovy 

zaistené proti neţiaducemu úniku 

látok pri hasení poţiaru, 

 

Povinnosti pri havárii: 

Pôvodca havárie je povinný: 

Činiť bezprostredné opatrenia 

k odstraňovaniu príčin, 

Hlásiť haváriu HZS alebo JPO alebo 

PČR, príp. správcovi povodia, 

Spolupracovať na výzvu vyššie 

uvedených orgánov, 

Vykonať opatrenia k náprave, 

Poplatky za vypúšťanie odpadných 
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vôd  

Orgány štátnej 

správy 

 

Ministerstvo ţivotného prostredia 

Ministerstvo vnútra 

Český banský úrad 

Česká inšpekcia ţivotného 

prostredia 

krajské úrady 

Štátny úrad inšpekcie práce 

a oblastné inšpektoráty práce 

správne úrady na úseky poţiarnej 

ochrany, ochrany obyvateľstva 

a IZS 

krajské hygienické stanice 

Vodoprávne úrady: 

Obecné úrady, 

Újazdné úrady na území vojenských 

újazdov, 

Obecné úrady ORP, 

Krajské úrady, 

Ministerstvo ŢP 

Ministerstvo poľnohospodárstva, 

Ministerstvo dopravy a spojov 

(uţívanie vôd k plavbám) 

Česká inšpekcia ŢP 

Kontroly 

 

Orgány integrovanej inšpekcie 

kontrolujú: 

opatrenia k prevencii vzniku 

havárie v objekte, 

vhodnosť a dostatočnosť 

prostriedkov opatrení uvedených 

v dokumentácii a vnútornom HP, 

podklady poskytnuté KÚ pre 

spracovanie vonkajšieho HP, 

Plán fyzickej ochrany a zaistenie 

opatrení na fyzickú ochranu 

kontroluje KÚ s Políciou ČR 

prevádzkovateľov v skupine 

A minimálne raz za 3 roky, 

v skupine B minimálne raz za rok 

Ministerstvo ŢP a Ministerstvo 

poľnohospodárstva ako vrchný 

vodoprávny dozor dohliadajú ako 

VÚ a ČIZP vykonávajú ustanovenia 

vodného zákona 

Vodoprávne úrady dozerajú na 

dodrţiavanie ustanovení vodného 

zákona a predpisov, či nimi vydané 

rozhodnutia a opatrenia obecnej 

povahy, 

zamestnanci ČIZP dohliadajú na 

fyzické a právnické osoby a ich 

dodrţiavanie povinností a poplatkov 

za vypúšťanie odpadných vôd, 

ich akosť  a mnoţstvo 

Správne delikty 

 

Právnická alebo podnikajúca 

fyzická osoba sa dopustí 

správneho deliktu, keď: 

nespracuje zoznam, alebo ho 

nepredloţí do 3 mesiacov KÚ, 

nespracuje protokol o nezaradení 

a nepredloţí ho KÚ, 

bezodkladne neohlási závaţnú 

haváriu, alebo nedoručí písomné 

hlásenie o jej vzniku, 

neprijme opatrenia k PZH 

a k zmierneniu dopadov, 

nezjedná poistenie, neoznámi jeho 

zmenu, 

nespracuje analýzu a hodnotenie 

rizík, 

nepredloţí KÚ návrh na zaradenie 

do skupiny A alebo B, alebo je 

Právnická alebo podnikajúca 

fyzická osoba, ktorá je drţiteľom 

povolenia k vypúšťaniu NL sa 

dopustí správneho deliktu, keď: 

Nedodrţí rozhodnutie alebo 

opatrenie obecnej povahy vydané za 

účelom úpravy, obmedzenia, alebo 

zákazu obecného nakladania 

s povrchovými vodami, 

Nakladá s vodami bez povolenia 

k nakladaniu, 

Vykoná činnosť bez povolenia 

vodoprávneho úradu 

Vypustí bez povolenia do 

kanalizácie odpadné vody 

s obsahom zvlášť NL, 

Vykoná stavbu, zariadenie alebo 

činnosť bez súhlasu, 
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návrh nesprávny, 

neoznámi zmenu podmienok, 

alebo neučiní návrh na zaradenie 

po zmene podmienok, 

neposkytne informácie za účelom 

vzájomnej výmeny informácií, 

nespracuje plán fyzickej ochrany, 

alebo nepreverí funkčnosť 

bezpečnostných opatrení, 

nespracuje, neaktualizuje alebo 

nepredloţí k archivácii vnútorný 

HP, 

nesplní v stanovenej lehote 

opatrenia k náprave zistených 

nedostatkov uloţených KÚ, 

nespracuje, neaktualizuje alebo 

nepredloţí bezpečnostnú 

dokumentáciu, 

nevypracuje alebo nepredloţí KÚ 

podklady pre spracovanie 

vonkajšieho HP, 

uvedie nepravdivý alebo neúplný 

údaj, 

nepostupuje podľa schválenej 

bezp. dokumentácie a vnútorného 

HP. 

Nevykoná technické opatrenia, 

Vypustí odpadné vody s obsahom 

zvlášť NL do kanalizácie v rozpore 

s povolením 

V rozpore s rozhodnutím úradu 

nemeria objem vypúšťaných 

odpadných vôd alebo mieru ich 

znečistenia alebo výsledky merania 

nepredá, 

Zachádza so ZL bez schváleného 

havarijného plánu, alebo neuvedie 

alebo neuchová záznamy 

o vykonaných opatreniach. 

Nevedie záznamy a neposkytne 

informácie, 

 

Pri haváriách: 

Neučiní opatrenia k odstráneniu 

príčin alebo následkov havárie, 

alebo sa neriadi havarijným plánom, 

alebo pokynmi vodoh. úradu či 

ČIZP,  

neohlási hneď haváriu, 

Nevyhovie výzve k spolupráci pri 

výkone opatrení o odstráneniu 

príčin a následkov. 

 

7 Integrácia havarijných plánov 

V zákone o vodách sa okrem iného môţeme dozvedieť ten fakt, ţe ak uţívateľ závadných 

látok vypracováva havarijný plán podľa zvláštneho právneho predpisu (v tomto prípade sa 

jedná o zákon o PZH, tým pádom o vnútorný havarijný plán), zahrnie do plánu opatrení pre 

prípad havárie len tie náleţitosti, ktoré vnútorný havarijný plán podľa PZH neobsahuje. Takto 

by sme mali v rukách pre jeden podnik dva havarijné plány s tým, ţe by mnohé znaky mali 

spoločné, ale našli by sa aj miesta, v ktorých by sa nezhodovali. Preto je integrácia plánov 

riešením, ako tieto spoločné znaky zhrnúť do jedného dokumentu a rozšíriť ho o tie, ktoré sa 

vyskytujú len v jednom pláne a sú podstatné. 

Keď si vezmeme náleţitosti havarijného plánu podľa zákona o vodách, môţeme vidieť, 

ţe ţiadny bod (a-m) nerieši analýzu rizík.  
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Nájdeme v ňom síce preventívne opatrenia a technické prostriedky pre odstraňovanie 

príčin a potom postup po vzniku havárie, ale analýza rizík a hľadanie riešenia pre konkrétne 

scenáre by mohlo dopomôcť k lepšej pripravenosti na podobné situácie. 

Ďalšia vec je štruktúra plánov. Vnútorný HP je rozdelený do piatich častí, a to 

informačnej, operatívnej, grafickej, dokumentačnej a poslednú časť tvoria ostatné plány pre 

riešenie MU. 

Naproti tomu plán opatrení pre prípad havárie je celý rozdelený len do bodov A-M a 

nemá ţiadnu konkrétnu časť. Podrobnosť a precíznejšia štruktúra a lepšia orientácia v pláne je 

dôvod, ktorý viedol k integrácii (viď kapitola 7.3). 

7.1 Popis podniku 

Jedná sa o priemyselný podnik na území Českej republiky (označíme ho XYZ). Keďţe 

patrí do jednej z kategórií činností uvedených v Prílohe č. 1 zákona 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci, spadá pod direktívu IPPC, čo značí jeho povinnosť ţiadať o integrované 

povolenie. Podnik z hľadiska prevencie závaţných havárii nie je v pôsobnosti direktívy 

SEVESO II, nie je zaradený do skupiny A ani B. 

Ako uţívateľ závadných látok vypracováva podľa zákona o vodách plán opatrení 

pre prípad havárie. Má zavedené systémy managementu kvality, environmentálneho 

managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Príručke 

integrovaného riadenia. 

Ako bolo uvedené vyššie, podnik síce nemusí spracovať vnútorný havarijný plán podľa 

PZH, ale štruktúra tohto plánu je prehľadnejšia ako pri pláne opatrení pre prípad havárie. 

Príkladom môţe byť iný podnik (označíme ho ako ABC), ktorý musel spracovať 

vnútorný HP podľa zákona o PZH (keďţe je zaradený do skupiny B), zároveň spracovával 

ako uţívateľ závadných látok plán opatrení podľa zákona o vodách. 
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7.2 Štruktúra plánov 

Tab. 5 Štruktúry havarijných plánov. [2][4] 

Vodohospodársky havarijný plán Vnútorný havarijný plán 

SPRACOVATEĽ 

Uţívateľ závadných látok Prevádzkovateľ 

SCHVAĽUJE 

Vodoprávny úrad Krajský úrad 

NÁLEŢITOSTI, ŠTRUKTÚRA PLÁNOV 

vyhláškou stanoví Ministerstvo ţivotného prostredia 

ŠTRUKTÚRA HAVARIJNÝCH PLÁNOV 

Vyhláška 450/2005 Sb. 
A) Meno, priezvisko, adresa, telefonické spojenie, dosiahnuté 

odborné vzdelanie autora HP, kontakty na osoby, určené k 

plneniu úloh podľa HP a telefonické spojenie na ne 

B) Zoznam závadných látok, identifikačné údaje a 

bezpečnostný list alebo identifikačný list nebezpečného odpadu 

C) Zoznam zariadení, v ktorých sa zachádza so ZL, 

schematické zakreslenie zariadení, ich technické parametre, 

popis kanalizácie, popis odtoku odpadných i zráţkových vôd 

D) Výčet a popis moţných ciest havarijného odtoku ZL a vôd 

pouţitých k haseniu, ohrozené objekty; v prípade uloţenia 

tuhých statkových, organických hnojív sa vyuţijú informácie o 

miestach určených k uloţeniu 

E) Výčet a popis stavebných, technologických a konštrukčných 

preventívnych opatrení, ich parametre 

F) Popis postupu po vzniku havárie: odstraňovanie príčin, 

hlásenie havárie, zneškodňovanie a odstraňovanie následkov, 

vedenie dokumentácie o postupoch zneškodňovania a 

odstraňovania následkov 

G) Výčet a popis organiz. preventívnych opatrení a technických 

prostriedkov vyuţitých pri odstraňovaní príčin a následkov 

havárie, uloţenie prostriedkov, spojenie na dodávateľa 

H) Zásady ochrany a bezpečnosti práce pri havárii a jej 

likvidácii 

I) Personálne zaistenie činností, telefonické spojenie, schéma 

riadenia pri odstraňovaní príčin havárie, aj mimo pracovnú 

dobu 

J) Adresy a tel. spojenia na správne úrady, subjekty zúčastnené 

na zneškodňovaní havárie a ďalšie zainteresované PO a FO, 

hlavne na: HZS ČR; JPO zaradené do plošného pokrytia kraja 

jednotkami poţ. ochrany; PČR; ZZS; správcu povodia, v 

ktorého území sa zariadenie nachádza; príslušný vodoprávny 

úrad; príslušný inšpektorát ČIŢP, oddelenie ochrany vôd; 

príslušný obecný alebo mestský úrad, príslušný krajský úrad, 

prísl. orgán ochrany verejného zdravia; Český inšpektorát lázní 

a zřídel v prípade dotknutých ochr. pásiem liečivých zdrojov; 

správcu vodného toku, v ktorého území sa zariadenie nachádza; 

vlastníka alebo pr-teľa kanalizácie, ak je prevádzkované územie 

odkanalizované; odberateľov vody, ohrozených následkami 

havárie 

K) Postup predávania hlásenia o vzniku havárie, obsah, spôsob 

vedenia záznamov 

L) Kvalifikácia a postupy zabezpečujúce rozvoj a udrţovanie 

potrebných odborných spôsobilostí ostatných osôb, 

podieľajúcich sa na plnení úloh z HP 

M) Údaje o umiestnení kópií HP, tak aby boli zaistené trvalé a 

bezprostredné informácie u jednotlivých zariadení, v ktorých sa 

nakladá so závadnými látkami 

 

 

Vyhláška 256/2006 Sb. 
I. INFORMAČNÁ ČASŤ 

1. Identifikačné údaje o objekte alebo zariadení (názov firmy, 

údaje o prevádzkovateľovi, miesto) 

2. Funkčné zaradenie, mená FO poverených realizovať 

preventívne Bop uvedené vo VHP a oprávnených komunikovať s 

KÚ, zloţkami IZS a hav. sluţbami 

3. Funkčné zaradenie, mená FO určených k plneniu úloh určených 

VHP a nie sú v spojení s KÚ 

4. Popisné informácie - o činnosti objektu, jeho okolia a NL a 

zdroje rizika 

II. OPERATÍVNA ČASŤ 

1. Popis jednotlivých scenárov moţných havárii a ich riešenia 

1.1 Scenáre jednotl. havárii vychádzajú z analýzy rizík a odhadov 

následkov prípadnej havárie, moţnosti ochr. opatrení 

1.2 Scenár jednotlivej havárie, popr. havárií s podobnou 

charakteristikou, popis. vývoja moţnej havárie 

2. Bezpečnostné opatrenia a prostriedky likvidácie 

2.1 BOp k zastaveniu rozvoja, vrátane popisu techn. zariadení 

2.2 Sily a prostriedky k likvidácii havárie 

2.3 Vyrozumenie o havárii a predávanie informácie 

2.4 Riadenie zásahu pri likvidácii havárie, vrátane kompetencií k 

riadeniu zásahu, predávanie riadenia a informácií 

2.5 Spojenie vrátane rádiového, telefónneho a náhradného 

spojenia 

2.6 Monitoring vzniku, priebehu a následkov závaţnej havárie, 

umiestnenie, spôsob prevádzky, vyhodnocovanie 

2.7 Havarijný informačný systém vytvorený prevádzkovateľom, 

spôsob prevádzky a vyuţitie po havárii 

2.8 Spôsob asanácie havárie, zodpovednosť za prevedenie, 

vykonávajúce zloţky, identifikácia skládky a spaľovne NL a 

dozor 

3. Plány konkrétnych činností 

3.1 Traumatologický plán 

3.2 Plány varovania zamestnancov, prostriedky a spôsoby 

varovania, druhy varovných signálov 

3.3 Plány indiv. ochrany, prostriedky IO, uskladnenie, systém 

výdaja 

3.4 Evakuačné plány, plány ukrytia osôb, zabezpečenie 

evakuácie, evakuačné trasy, prehľad krytov 

III. GRAFICKÁ ČASŤ 

Grafické prílohy znázorňujúce situácie bezpečnostných opatrení a 

prvky na pláne alebo topografickom podklade 

IV. DOKUMENTAČNÁ ČASŤ 

1. Protokoly o zoznámení zamestnancov s charakteristikami 

moţných havarijných situácii 

2. Podnety k zmenám VHP od zamestnancov, vnútorného auditu, 

externých inšpekcií a výsledkov tematických cvičení 

3. Dokumentácie o výsledkoch rôznych typov praktických cvičení 

4. Zmenový list s uvedením zmeny, jej dôvodu, zodpovednosti za 

vykonanie, dátum 

V. OSTATNÉ PLÁNY PRE RIEŠENIE MU 
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Šípky naznačujú, ktorá časť z plánu opatrení pre prípad havárie by sa mohla integrovať 

do určitej časti vnútorného havarijného plánu. 

7.3 Návrh obsahu integrovaného havarijného plánu 

Informatívna časť havarijného plánu 

1. Identifikačné údaje o objekte 

2. Identifikácia poverených osôb 

3. Popisné informácie (lokalizácia objektu, popis ţivotného prostredia) 

4. Ekologické zhodnotenie lokality 

5. Popis zariadenia technológie pouţitej v areáli spoločnosti 

6. Popis nebezpečných chemických látok (údaje o nebezpečnej látke) 

7. Zdroje rizík ekologickej havárie 

Operatívna časť havarijného plánu 

8. Rozdelenie havarijných scenárov (podľa rozsahu vzniknutých následkov, podľa 

miesta) 

9. Popis jednotlivých scenárov moţných havárií a ich riešenie (havarijné prejavy, 

dosah účinkov nebezpečných prejavov havárie) 

10. Bezpečnostné opatrenia a prostriedky likvidácie (ochranné pásma, bezpečnostné 

opatrenia k zastaveniu rozvoja a k likvidácii havarijného scenára, sily a 

prostriedky k likvidácii havárie, vyrozumenie o havárii a predanie informácií, 

riadenie zásahu pri likvidácii, spôsob asanácie vybraných typov havárie, spojenie 

vrátane rádiového, telefónneho a náhradného) 

11. Plány konkrétnych činností (traumatologický plán, plán varovania zamestnancov, 

plány individuálnej ochrany, evakuačné plány) 

Grafická časť 

12. Tematické mapy k popisnej časti havárie 

13. Tematické mapky k operatívnej časti havarijného plánu 

14. Mapy zobrazujúce výsledky štúdie podrobnej analýzy rizík 

Dokumentačná časť 

15. Protokoly o zoznámení zamestnancov s moţnými havarijnými situáciami 

16. Podnety k zmenám vnútorného havarijného plánu 
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17. Dokumentácia o výsledkoch praktických cvičení 

Prílohová časť 

18. Organizačná schéma 

19. Riadiace dokumenty a interné predpisy 

20. Grafický popis scenárov závaţných havárií 

7.4 Inovácia havarijného plánu 

Jedným z krokov inovácie je vyššie uvedená integrácia plánov. Ďalší krok inovácie 

spočíva v lepšej vizualizácii havarijných scenárov. Podnik XYZ má v prílohách plánu 

opatrení pre prípad úniku závadných látok havarijné scenáre pre jednotlivé zariadenia. V 

rámci inovácie sa snaţíme tieto scenáre graficky sprehľadniť pomocou analýzy stromom 

udalostí (ETA). Jednotlivé kroky tejto metódy sú uvedené v nasledujúcich riadkoch. 

 

ANALÝZA STROMOM UDALOSTÍ  

Túto metódu moţno pouţiť pre identifikáciu rôznych nehôd. Strom udalostí je logický 

graf, ktorý popisuje rozvoj scenára od tzv. iniciačnej (vrcholovej) udalosti smerom k moţným 

závaţným následkom. Ako uţ bolo spomenuté v kapitole o metódach práce, nezaoberá sa 

príčinami, ale zvaţuje rozvoj udalosti a poskytuje prehľad o výške pravdepodobnosti 

moţných výsledných udalostí. 

Sedem krokov analýzy 

1. Rozpoznať iniciačnú udalosť - v mnohých štúdiách sa jedná o udalosť spojenú s 

únikom NL (z potrubia, prasknutá nádrţ pod.) 

2. Identifikácia bezpečnostných funkcií / nebezpečia podporujúce faktory a určenie 

výsledkov sekvencií - bezpečnostné funkcie sú zariadenia, ktoré môţu prerušiť 

sekvenciu od iniciačnej udalosti po nebezpečné koncové stavy. Nebezpečie 

podporujúce faktory môţu zmeniť koncový stav sekvencie, sú rozmanitejšie neţ 

bezpečnostné funkcie a radíme sem: 

• zapálenie či nezapálenie úniku,  

• explóziu alebo zahorenie,  

• rozliatie kvapaliny do záchytnej nádrţe, alebo mimo ňu,  

• dennú alebo nočnú dobu,  

• meteorologické podmienky. [25] 
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3. Skonštruovanie stromu udalostí do všetkých významných výsledkov sekvencií – 

jedná sa o grafické vyjadrenie vývoja nehodovej udalosti. U kaţdého záhlavia či 

uzla sú analyzované dve alebo viac alternatív, kým nie je získaný koncový stav. 

Dôleţitým výstupom je zoznam bezpečných a nehodových koncových stavov. 

Obvykle sa pouţíva vetva „Úspech“ (príp. Áno) smerom nahor a vetva 

„Neúspech“ (príp. Nie) smerom nadol. 

4. Roztriediť výsledky do kategórií podľa podobných následkov – cieľom konštrukcie 

je nájsť podstatné koncové stavy. Pokiaľ sú následky niektorej vetvy zanedbateľné, 

vetva môţe ostať nerozvinutá. Mnoho koncových stavov rozvinutých z rôznych 

vetiev môţe byť rovnaký. 

5. Odhad pravdepodobnosti kaţdej vetvy stromu udalostí – kaţdé záhlavie odpovedá 

podmienenej pravdepodobnosti výstupu za podmienky výskytu predchádzajúcej 

udalosti.  Tak pravdepodobnosti spojené s kaţdým ramenom musia dávať súčet 1,0 

pre kaţdé záhlavie, a platí to pre jednoduché i viacnásobné výstupy z uzla.   

6. Kvantifikácia výsledkov sekvencií – frekvencia kaţdého koncového stavu môţe byť 

stanovená tým, ţe sa vynásobia frekvencie iniciačnej udalosti a podmienených 

pravdepodobností pozdĺţ kaţdej cesty vedúcej ku koncovému stavu. Ako kontrola 

správnosti výpočtov slúţi súčet frekvencií všetkých koncových stavov, ktorý sa 

musí rovnať frekvencii iniciačnej udalosti. 

7. Testovanie výsledkov – nesprávna ETA môţe viesť k zlým výsledkom, preto je tu 

zaradený aj bod, kedy treba overiť reálnosť výsledku, častokrát proti historickým 

záznamom. (postupy a metodiky) [25] 

 

Obr. 3 Príklad stromu udalostí (postupy)[25] 

V prílohe tejto práce nájdeme navrhnuté havarijné scenáre podľa metódy ETA, pričom 

iniciačnou udalosťou bude únik kvapalnej alebo pevnej látky, závadnej pre vodu.  
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8 Záver 

Cieľom práce bolo spracovať odporučenie k moţnej integrácii existujúcich havarijných 

plánov v podmienkach konkrétneho priemyselného podniku, situovaného v ČR. 

Súčasťou práce je aj návrh zlepšenia existujúcej podoby havarijnej dokumentácie v danom 

podniku. 

V teoretickej časti sú najskôr rozoberané tri systémy riadenia, a to management kvality, 

environmentálny management a management bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré si 

podniky v dnešnej dobe čoraz častejšie nechávajú integrovať. Je popísaný priebeh aj samotnej 

integrácie systémov riadenia. 

Ďalej v tejto časti nájdeme dôleţité informácie o integrovanej prevencii a obmedzovaní 

znečistenia ţivotného prostredia, hlavne ohľadom na integrovaného povolenia pre prevádzky, 

aké musia spĺňať podmienky, kto je účastníkom riadenia a pod. Podobný typ informácií 

nájdeme aj v nasledujúcej kapitole, kde sa dozvedáme o direktíve Seveso II. Vyplýva z nej 

zákon o prevenci závaţných havárií, ktorý bol v praktickej časti zrovnávaný so zákonom 

o vodách. Táto komparácia bola vykonávaná, aby sme porovnali poţiadavky oboch zákonov 

na prevádzkovateľov, ktorí vo svojich podnikoch manipulujú s nebezpečnými látkami. 

Podstatou práce bola integrácia havarijných plánov v existujúcom podniku XYZ, jednalo 

sa o plán opatrení pre prípad havárie podľa vodného zákona a vnútorného havarijného plánu 

podľa zákon o PZH. Integrácia bola navrhnutá z toho dôvodu, ţe plán opatrení pre prípad 

havárie nemá dostatočne precízne vykonštruovanú štruktúru. Naproti tomu vnútorný 

havarijný plán ju má spracovanú detailnejšie.  

Inovácia spočívala v tvorbe tzv. rozcestníku pomocou metódy analýzy stromom udalostí 

(ETA), ktorá graficky znázornila a zjednodušila vizualizáciu havarijných scenárov (šlo o únik 

kvapalnej alebo pevnej látky, závadnej pre vodu) v podniku.   
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12 Zoznam skratiek 

BAT Best Available Techniques 

BREF Reference Document on Best Available Techniques 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

ČIŢP Česká inspekce ţivotního prostředí 

EMS Environment management system 

ES Európske spoločenstvá 

ETA Event tree analysis 

EÚ Európska únia 

HP Havarijný plán 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IMS Integrated management system 

IP Integrované povolenie 
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IRZ Integrovaný register znečistenia 

JPO Jednotky poţiarnej ochrany 
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SPIRS Seveso Plants Information Retrieval System 

VÚ Vodoprávny úrad 

ŢP Ţivotné prostredie



 

 

 

Príloha č.1 Príklad graficky znázornených scenárov pomocou stromu udalostí (ETA) 

Zobecnený scenár: Únik kvapalnej alebo pevnej látky, závadnej vodám z technológie či zásobníka vo vnútri budovy podniku 

 

Poznámka: Navrhnuté pomocou metódy analýzy rizík typu ETA (Event tree analysis) a následne zjednodušené. Platné pre havarijné scenáre 

úniku závadných látok, popísané v smernici P-01/00/09: Hala rozvláknenia (prílohy 8-12), Prípravňa látok (prílohy 13-27), Papierenský stroj - 

hala (prílohy 28-34), Papierenský stroj – varňa škrobu (prílohy 35-37), Sklad horľavých kvapalín (prílohy 38-40), Sklad chemikálií (prílohy 41-

58), Kotolňa (prílohy 59,60,82), BČOV (prílohy61-70), Výrobná hala (prílohy 71-81).  



 

 

 

Zobecnený scenár 2A 

Únik kvapalnej alebo pevnej látky, závadnej vodám pri manipulácií (preprave) vonku v areáli podniku na spevnenú plochu 

 

 

 

Platné pre havarijné opatrenie proti úniku závadných látok, popísané v smernici P-01/00/09, na stranách 11-12. 

 

 

 



 

 

 

Zobecnený scenár 2B 

Únik kvapalnej alebo pevnej látky, závadnej vodám pri manipulácií (preprave) vonku v areáli podniku na spevnenú plochu 

 

 

 

Platné pre havarijné opatrenie proti úniku závadných látok, popísané v smernici P-01/00/09, na stranách 11-12. 


